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• Looptijd van 2018 t/m 2021
• Zes ambities (deelakkoorden)

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame Sportinfrastructuur
3. Vitale en sterke sport- en beweegaanbieders
4. Positieve Sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

• Vervolg in regionale en lokale sportakkoorden

1. Terugblik



Wat is een lokaal sportakkoord?
• Lokale afspraken tussen gemeente, sportaanbieders,  

maatschappelijke partners en bedrijfsleven
• Prikkelt tot samenwerking en verbinding
• Zet aan tot uitvoering 

In samenhang met:
• Lokale situatie (deskundigheidsbevordering)
• Het Nationaal Sportakkoord

1. Terugblik



Typering sport/bewegen in Druten

• Kleine kernen met veel sport- en beweegaanbod
• Sterk verenigingsleven en veel initiatieven
• Veel (kleine) verenigingen
• Weinig verbinding / samenwerking
• Veel ruimte en groen om in te bewegen

2. Resultaat Startbijeenkomsten



Kansen en uitdagingen

• Aanbod voor alle doelgroepen
• Meer samenwerking en kruisbestuiving
• Financiële uitdagingen en kostenstijgingen
• Terugloop ledenaantallen en vrijwilligers
• Uitwisseling vrijwilligers / vrijwilligerspool
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
• Leefbaarheid in dorpen

2. Resultaat Startbijeenkomsten



1. Heel Druten sport en beweegt
2. Sportieve en gezonde Drutense jeugd
3. Druten verenigt

2. Resultaat Startbijeenkomsten



• Van jong tot oud, met of zonder beperking
• Speciale aandacht en aanbod voor kwetsbare doelgroepen
• Sport en bewegen als middel
• Vraag en aanbod in beeld via platform
• Laagdrempelige kennismaking sport- en beweegaanbod 

voor senioren en mensen met een beperking
• Actief doorverwijzing vanuit zorg naar reguliere 

sport- en beweegaanbod

Heel Druten sport en beweegt



• De jeugd heeft de toekomst
• Monitoren en verbeteren motorische vaardigheden
• Vergroten aantal beweegmomenten kinderen via 

sportieve , bewegend leren etc.
• Uitdagende sport- en speelmogelijkheden
• Verbeteren gebruik financiële regelingen

Sportieve en gezonde Drutense jeugd



• Oprichten van een sportplatform
• Versterken onderlinge samenwerking (bijv. gezamenlijke 

inkoop en vrijwilligersbeheer)
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
• Onderzoeken combilidmaatschap en/of flexibele 

abonnementen
• Realiseren aanbodvernieuwing (zoals Old Star tennis)
• Duurzaamheid en energiezuinige maatregelen

Druten verenigt



SPORTIEVE EN 
GEZONDE DRUTENSE JEUGD



We sporten steeds meer



% VAN KINDEREN (4-12 JAAR) LID VAN EEN 
SPORTVERENIGING IN VALKENSWAARD

87

85% van de kinderen (4-12) in Druten
is lid van een sportvereniging/sportclub.

Percentage daalt vanaf middelbare school.





Basisschoolleerlingen zijn minder 
beweegvaardig dan 10 jaar geleden





33% van kinderen in Druten (4-12 jaar) 



Ongeveer 15% van de kinderen van 13-14 jaar 
in Druten heeft (ernstige) overgewicht



Hoe zorgen we in Druten 
voor een sportieve 
en gezonde jeugd?



• Screening op motorische vaardigheden van kinderen
• Inzet vakleerkracht voor bewegingsonderwijs op alle scholen
• Versterken samenwerking sport en onderwijs (incl. kinderopvang)
• Clinics in het onderwijs om jeugd te bereiken en enthousiasmeren 
• Realiseren van sportieve BSO’s
• Inrichten van beweegvriendelijke openbare ruimte en stimuleren buitenspelen
• Toepassen van Bewegend Leren in het onderwijs
• Financiële regelingen zoals Stichting Leergeld beter bereikbaar en toegankelijk 

maken

Potentiële acties



• Inzet combinatiefunctionarissen 
• Uitvoeringsbudget Sportakkoord (
•

• Gemeentelijke en landelijke subsidiemogelijkheden
• Cofinanciering partners en inzet in natura

Met welke mogelijke hulpmiddelen?



5. In gesprek

Samen aan de slag met 
onderstaande vragen:

1. Wat willen we binnen het thema 
bereiken?

2. Welke acties zijn hiervoor nodig?
3. Wie gaat hiermee aan de slag?



6. Planning en vervolgstappen

November: Startbijeenkomsten 
December: Themabijeenkomsten
Januari: Penvoering Sportakkoord 
Januari/Februari: Reactie op concept sportakkoord
Februari: Presentatie en ondertekening



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


